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Informacje podstawowe 

 

Nazwa i adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Górecka 115/1, 61-475 

Poznań 

Kontakt: tel. 61 887 66 11, e-mail: biuro@spoldzielnie.org , www.spoldzielnie.org  

Strona internetowa: www.spoldzielnie.org  

KRS: 0000167905 

Zarząd: Przemysław Piechocki – Prezes, Wiesław Zwierzchowski – wiceprezes  

 

Cele statutowe 

 

W szczególności wsparcie to udzielane jest w zakresie:  

1. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój 

przedsiębiorczości, w tym: 

a) propagowania idei przedsiębiorczości społecznej, w tym również spółdzielczości 

socjalnej, poprzez pomoc w tworzeniu nowych i wspieranie już istniejących 

mailto:biuro@spoldzielnie.org
http://www.spoldzielnie.org/
http://www.spoldzielnie.org/
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podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni 

socjalnych;  

b) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

c) integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

2. działalności edukacyjnej, szkoleniowej i informacyjnej skierowanej do społeczności 

lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych i innych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli 

administracji państwowej i samorządowej, dotyczącej m.in.: 

a) przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, 

b) budowania partnerstw lokalnych, 

c) rozwoju ekonomii społecznej, 

d) rozwijania kontaktów i współpracy lokalnej, regionalnej, międzynarodowej, 

3. wspierania bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym członków 

spółdzielni socjalnych w rozwiązywaniu ich problemów, 

4. aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, 

5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

6. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

7. działalności charytatywnej, 

8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 

9. rozwoju poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej (…).  
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Misja Stowarzyszenia 

 

 

 

Co to oznacza?  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej; 

2) działalność animacyjną, inkubacyjną oraz wsparcia biznesowego; 

3) udzielanie szerokiego wsparcia w ekonomicznym usamodzielnianiu się i rozwoju 

animowanych podmiotów gospodarki społecznej; 

4) współpracę z placówkami edukacyjnymi i naukowymi;  

5) opracowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości 

społecznej, spółdzielczości socjalnej, tworzenia podstaw i rozwoju współpracy 

pomiędzy sektorem pozarządowym, administracyjnym i gospodarczym; 

6) organizację szkoleń, seminariów i warsztatów dla osób bezrobotnych, poszukujących 

pracy, osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, 

administracji państwowej i samorządowej; 

7) tworzenie odpowiednich warunków do uchwalania przepisów prawnych służących 

rozwojowi przedsiębiorczości społecznej, a tym samym poprawie sytuacji osób 

poszukujących pracy, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
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osób niepełnosprawnych; 

8) organizowanie grup wsparcia, klubów i kółek zainteresowań dla dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych z rodzin ubogich oraz osób niepełnosprawnych; 

9) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, 

10) działalność wydawniczą i informacyjno-promocyjną; 

11) organizację akcji i kampanii społecznych, zgromadzeń publicznych oraz wystaw  

i koncertów, spotkań, warsztatów, wykładów; 

12) materialne wsparcie osób fizycznych i prawnych; 

13) organizacja wymian międzynarodowych o charakterze integracyjnym i edukacyjnym; 

14) współpracę z mediami w zakresie prezentacji przedsiębiorczości społecznej, w tym 

spółdzielni socjalnych, jako możliwości rozwiązania problemu ubóstwa, bezrobocia  

i wykluczenia społecznego; 

15) współpracę z administracją państwową i samorządową, związkami zawodowymi, 

pracodawcami, organizacjami pracodawców i organizacjami pozarządowymi oraz  

z ruchami obywatelskimi w zakresie rozpowszechniania przedsiębiorczości społecznej 

oraz społecznej odpowiedzialności biznesu; 

16) organizację szkoleń, seminariów i warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, absolwentów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, sektora 

edukacji, administracji państwowej i samorządowej; 

17) sieciowanie podmiotów;  

18) organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych; 

19) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu działalności; 

20) tworzenie lub przystępowanie do krajowych lub międzynarodowych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Działalność określona w ust. 4 pkt. 1), 4), 5), 9), 10), 13) i 14) może być prowadzona jako 

działalność odpłatna. 
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Działania zrealizowane w 2017 roku  

Projekty 

 

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej  

 

Nazwa i numer priorytetu: Priorytet VII.   

Włączenie społeczne.                                                    

Nazwa i numer działania: Działanie 7.3 

Ekonomia społeczna.                                                                            

Nazwa i numer poddziałania: Poddziałanie 

7.3.2. Ekonomia społeczna – projekty 

konkursowe 

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Departament 

Wdrażania Europejskich Funduszy Społecznych                                                                                              

Okres realizacji projektu: 1.10.2015 – 30.09.2018 r.                                                                                     

Wartość projektu: 17 906 331,44                                                                                                                          

Główny cel projektu: celem projektu  jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  

w subregionie konińskim (SK) i zwiększenie dostępu do usług wsparcia oraz poprawa sytuacji 

na rynku 100 PES. Projektem zostanie objętych około 600 kobiet i mężczyzn z subregionu 

konińskiego oraz 100 PES. 

Zrealizowane zadania:  w 2017 roku w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie 

konińskim powstało łącznie 96 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(głownie w spółdzielniach socjalnych), z czego 38 miejsc pracy powstało w nowych, a 58  

w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Odbyły się dwie tury wsparcia szkoleniowo - 

doradczego związanego z przygotowywaniem i składaniem wniosków wraz z biznesplanami,  

z czego jedna była przeznaczona wyłącznie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych.  

W cyklu szkoleniowo - doradczym (łącznie kilkadziesiąt dni szkoleniowych) wzięło udział 
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ponad 20 grup inicjatywnych i przedsiębiorstw społecznych. Dotację na utworzenie miejsc 

pracy otrzymało 16 przedsiębiorstw społecznych (wydano decyzje o udzieleniu 61 dotacji na 

utworzenie miejsc pracy). Jednocześnie w omawianym okresie zrealizowanych zostało 3 300 

godzin doradztwa specjalistycznego, przeprowadzono 400 spotkań animacyjnych oraz 650 

spotkań promocyjnych. Przeprowadzonych zostało 40 szkoleń dla osób zainteresowanych 

sektorem ekonomii społecznej. Na dzień 31 grudnia 2017 w projekcie uczestniczyło blisko 

900 osób oraz blisko 200 podmiotów ekonomii społecznej (zaplanowane wskaźniki zostały 

przekroczone blisko dwukrotnie).  

Przygotowanych zostało 9 strategii marketingowych, a także 14 stron internetowych dla 

podmiotów ekonomii społecznych, 20 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało broszury 

ofertowe. Regularnie świadczone było wsparcie doradcze: biznesowe, marketingowe, prawne 

i księgowe. W ramach projektu i we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

realizowana była akcja „WOES zaprasza do kina”.  Wydany został również kolejny (piąty) nr 

magazynu SOC! Numer dystrybuowany był w wybranych poznańskich sklepach Społem. 

Dzięki udanej współpracy SNRSS i lokalnych mediów informacje z zakresu przedsiębiorczości 

społecznej coraz częściej ukazywały się w prasie lokalnej i regionalnej.  

Zorganizowane zostały również Warsztaty Wymiany Doświadczeń w Turynie. Tematem 

przewodnim była rewitalizacja. W Warsztatach udział wzięli przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego  

i specjalistów ds. rewitalizacji. Zebrane doświadczenia przełożyły się – przynajmniej  

w przypadku Stowarzyszenia – na szereg przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji zgłoszonych 

wspólnie z partnerami z JST oraz placówek edukacyjnych, a przypadku przedsiębiorstw 

społecznych – na włączenie ich w aktywny udział w procesach rewitalizacyjnych szczególnie 

tych dotyczących zadań o charakterze społecznym. Rozstrzygnięcia projektów znane będą w 

roku 2018. 
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Małe Wielkie Zmiany 

 

Nazwa projektu: Małe Wielkie Zmiany 

Nazwa i nr poddziałania:  4.1. Innowacje społeczne 

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju) 

Okres trwania projektu: od 2016-08-01 do 2019-07-31 

Główny cel: projekt jest zgodny z celem szczegółowym PO WER „Zwiększenie wykorzystania 

innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk 

publicznych w obszarze oddziaływania EFS”. Działania projektowe zmierzają do 

upowszechnienia wiedzy o innowacjach społecznych,  stworzenia trwałego i efektywnego 

ekosystemu dla rozwoju innowacji w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od 

rynku pracy oraz umożliwienia wdrożenia 3 wybranych innowacji na szeroką skalę poprzez ich 

skuteczne upowszechnienie i włączenie ich założeń do głównego nurtu polityki. Projekt jest 

realizowany w temacie Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy. 

Obszar realizacji: cała Polska 

Kwota dofinansowania: 2 820 033,80 zł 

Zrealizowane działania:  rok 2017 upłynął pod znakiem naboru innowatorów. 

Przeprowadzone zostały trzy z czterech zaplanowanych tur. W drugiej turze wpłynęło 45 

zgłoszeń, w trzeciej 35 zgłoszeń, a w czwartej 38 - przy założeniu zakwalifikowania do 

wsparcia w każdej z nich 15 innowatorów. 

Prowadzenie naboru wiązało się z kontaktowaniem z organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami, mediami, wyjazdami kadry Inkubatora na wydarzenia w całej Polsce, a także 
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bieżącym kontaktem telefonicznym, mailowym i osobistym z zainteresowanymi osobami. 

Podczas każdego naboru partner projektowy Stowarzyszenia, firma PwC, organizowała 

warsztaty Design Thinking. Ponadto w październiku na Stadionie Narodowym w Warszawie 

odbyło się seminarium dla innowatorów społecznych. 

Przyjęci do Inkubatora innowatorzy uczestniczyli w organizowanych przez Stowarzyszenie 

sesjach Design Thinking Jam. W dwóch takich całodniowych sesjach wzięły udział łącznie 34 

osoby. Projekt przewidywał wsparcie doradców specjalistycznych ze Stowarzyszenia na etapie 

tworzenia i dopracowywania pomysłów. Pomagali oni w zakresie animacji społecznej, prawa 

pracy czy opracowywania budżetu. Gotowe Projekty Innowacji oceniała 8-osobowa Komisja, 

której skład stanowili również eksperci-wolontariusze ze Stowarzyszenia. W 2017 roku 

przeprowadzono 25 około godzinnych obron. Jeszcze w tym samym roku przyznano pierwsze 

granty. Trzy podmioty rozpoczęły testowanie swoich rozwiązań. 

 

Społecznie przede wszystkim  

 

Nazwa projektu: Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w 

rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy 

zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu 

terytorialnego 

Nazwa i nr poddziałania:  IV. Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa 

Nazwa i nr poddziałania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa 

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju)  

Okres trwania projektu: od 2016-09-01 do 2019-02-28 

Obszar realizacji: cała Polska 

Lider: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych  



9 
 

Partnerzy: Reseau des collectivetes Territoriales pour une Economie Solidaire, Peter 

Wolkowinski, Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki 

Społecznej 

Kwota dofinansowania:  1 999 599,60 zł 

Główny cel projektu:  projekt Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach 

podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń 

zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego jest realizowany w ramach Działania 4.3 PO 

WER. Celem głównym proj. jest zwiększenie liczby usług społecznych świadczonych przez 

Podmioty Ekonomii Społecznej, poprzez zaadaptowanie i wdrożenie rozwiązań stosowanych  

w krajach UE w tym możliwości replikowania tych rozwiązań w całym kraju i włączenia ich do 

nurtu polityki społecznej. W ramach działach projektowych zakłada się wypracowanie  

i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie realizacji polityk publicznych powstałych w wyniku 

współpracy z partnerami francuskimi w temacie zakładającym zwiększenie liczby usług 

społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej.  

 

Zrealizowane zadania: Wypracowane i wdrożone zostało rozwiązanie - mające na celu 

stworzenie modeli współpracy JST z PES w zakresie dostarczania usług publicznych, których 

świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST. Wypracowane rozwiązanie było testowane w 

grupach docelowych. Odbywało się to poprzez bieżące wsparcie organów i jednostek 

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej  

w procesie przygotowania i wdrażania procedur pozwalających na wykorzystanie klauzul 

społecznych w przeprowadzanych przez te jednostki zamówieniach publicznych; 

przygotowywanie procedur pozwalających na wykorzystanie klauzul społecznych  

w zamówieniach, a także udział w spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami projektu na 

terenie całego kraju dotyczące możliwości organizacji zamówienia; współpraca z lokalnymi 

Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej w zakresie wsparcia Podmiotów Ekonomii 

Społecznej (PES) w możliwości wzięcia udziału w postępowaniach organizowanych w trybie 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Od początku realizacji projektu udział wzięło w nim 20 

podmiotów. Rozpoczęto testowanie rozwiązania w 4 środowiskach zgodnie z założeniami 

opracowanego rozwiązania z wsparciem i obsługą zamówienia przez ekspertów projektu. 

Wynikiem testowania jest m.in.  przeprowadzenie pełnej procedury na modernizację budynku 
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dla Gminy Trzemeszno przez SPS „Pomocnik od zaraz” (art. 22 ust. 2 PZP).w jednym 

zamówieniu (MGOPS w Rawiczu) nie wybrano PES jako wykonawcy, dwa (Gmina Rzgów, 

Gmina Dąbie) nie zostały rozstrzygnięte na dzień 31 grudnia 2017 roku. W celu osiągnięcia 

celu głównego zorganizowano w 2017 roku dwa Warsztaty Wymiany Doświadczeń we Francji 

dla parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych. Instytucje we 

Francji dzielące się z swoim dorobkiem to m.in.: Ministerstwo Finansów (Wydział 

Odpowiedzialny za Ekonomię Społeczną, Miasto Paryż, Strasburg, Aras, Lille, Parlament 

Europejski, Stowarzyszenie RTES itd.   

 

Społecznie odpowiedzialny Wrocław 

 

Nazwa projektu – Społecznie odpowiedzialny  Wrocław  

Nazwa i nr poddziałania – 4.3  Współpraca ponadnarodowa  

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju) 

Okres trwania projektu – 2016-08-01 – 2019-01-31 

Obszar realizacji – cała Polska 

Lider – Towarzystwo im.  Św. Brata Alberta 

Partnerzy – Stowarzyszenie Na Rzecz  Spółdzielni Socjalnych, Consorzio Solidarieta Sociale 

Oscar Romero,  Gmina Wrocław/Centrum Integracji Społecznej  

Kwota dofinansowania:  1 799 097,12 zł 

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych 

świadczonych na rzecz samorządów przez przedsiębiorstwa społeczne poprzez wypracowanie 

i wdrożenie w okresie 1.VIII.2016 - 31.I.2019 r. modelu współpracy podmiotów ekonomii 

społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego pn. 

Lokalny Program Rozwój Ekonomii Społecznej dzięki wymianie informacji, wiedzy  

i przetransferowaniu rozwiązań włoskich pn. „Consortia supporting growth of social 
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enterprises”. Projekt  zakłada wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy samorządu z 

podmiotami ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych (m.in. opiekuńczych, 

recyklingu, porządkowych, remontowych, pielęgnacji terenów zielonych) pn. Lokalny 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej LPRES). 

Rozwiązanie łączy następujące elementy: 

1. współpracę trójsektorową (podmiotów ekonomii społecznej, NGO, przedsiębiorstw 

społecznych i podmiotów publicznych) i wytworzenie lokalnych warunków (prawnych, 

ekonomicznych, społecznych) do zlecenia i realizacji usług publicznych, 

2. program przygotowujący do podjęcia pracy w podmiotach ekonomii społecznej 

(wdrażany przez pomioty zatrudnienia socjalnego) 

3. rozwój i profesjonalizacja lokalnych spółdzielni socjalnych. 

 

 Zrealizowane zadania: eksperci Miejskiej Grupy Eksperckiej  kontynuowali pracę na rzecz 

projektu, w tym m.in. spotkania z przedstawicielami jednostek w celu wprowadzenia 

wypracowanych zaleceń dotyczących stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień, 

pracowali nad testowaniem rozwiązania, zbierali informacje zwrotne od PES i samorządów, 

przygotowywali propozycje korekty treści rozwiązania. Dodatkowo, w ramach działań 

indywidualnych eksperci zajmowali się m.in.: analizą zapisów Strategii Wrocław 2030 pod 

kątem spójności dokumentacji tworzącej LPRES; analizą dyrektyw UE pod kątem klauzul 

społecznych. Regularnie uczestniczyli w spotkaniach Grupy Dialogu Społecznego dotyczących 

rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Brali także udział w analizie dokumentacji, która 

mogłaby zastąpić obowiązujący we Wrocławiu Lokalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej.  

 

Skuteczni w zamówieniach publicznych  

Nazwa projektu – Skuteczni w zamówieniach publicznych 

Nazwa i nr poddziałania – Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju) 

Okres trwania projektu – 2016-05-01 – 2018-04-31 
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Obszar realizacji – województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkpolskie 

Lider – Fundacja Merkury  

Partnerzy – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Na 

Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.   

Kwota dofinansowania:  324 622 tys. zł.  

 

Cele projektu: Celem projektu jest wyposażenie pracowników PES, PS działających na terenie 

III makroregionu (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie) w wiedzę  

i praktyczne umiejętności niezbędne do ubiegania się o możliwość realizacji zamówień 

publicznych. 

 

Zrealizowane działania: Podczas realizacji projektu w oparciu o przygotowane narzędzia 

analityczne dokonano analizy potencjału i możliwości udziału w zamówieniach publicznych  

u 47 przedsiębiorstw społecznych z obszaru Wielkopolski. Prowadzone było regularne 

rozeznanie rynku zamówień publicznych w Wielkopolsce – miał ono na celu wyszukanie i jak 

najlepsze dopasowanie ofert pod potrzeby konkretnych wykonawców.  Przedsiębiorstwa 

społeczne zainteresowane złożeniem zapytania ofertowego mogły liczyć na specjalistyczne 

doradztwo.  

 

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus + 

 

Trio  to Success 

 

Projekt Trio to Success  dedykowany jest  nauczycielom oraz 

trenerom współpracującym na co dzień ze szkołami 

zawodowymi, a także kadrze zarządzającej szkołami oraz tzw. 

kluczowym interesariuszom – lokalnym autorytetom,  

przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Docelowo na 
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wypracowanych rozwiązaniach mają skorzystać przede wszystkim uczniowie  

i absolwenci  szkół zawodowych, poprawa ich sytuacji na rynku pracy jest bowiem celem 

nadrzędnym podejmowanych działań. Warto podkreślić, że jest to cel zbieżny  

z założeniami Komisji Europejskiej UE, która tak definiuje swoje działania w tym zakresie: 

poprawa jakości szkoleń (kształcenie i doskonalenie zawodowe), podnoszenie kwalifikacji  

i innych pracowników sektora i dostosowanie jakości szkoleń do potrzeb rynku pracy. 

Lider: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych  

Partnerzy: Cometa Formazione, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego 

oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży z Poznania.  

Okres realizacji 1.11. 2015 r. – 1.11. 2017 r.  

Wartość projektu: 267 443,00 EURO 

Strona internetowa projektu: http://www.spoldzielnie.org/trio2success  

Główny cel: współpraca na rzecz innowacji w zakresie kształcenia zawodowego uczniów  

i nauczycieli. Głównym celem projektu Trio to success jest wzmocnienie jakości kształcenia  

w szkołach zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem: doradztwa zawodowego dla 

absolwentów szkół zawodowych, opracowania metod szkolenia i nauczania, wzmocnienia 

edukacji dotyczącej przedsiębiorczości społecznej i umiejętności z tym związanych.  

Zrealizowane zadania: w roku 2017 zgodnie z harmonogramem odbyły się dwa ostatnie 

międzynarodowe spotkania partnerów (kwiecień 2017, Como; wrzesień 2017, Wilno). 

Zakończone zostały prace na wszystkimi zaplanowanymi w projekcie produktami: 1. Zbiór 

scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą 2. Metody 

nauczania oparte na pracy. Przewodnik dobrych praktyk 3. Przedsiębiorczość  

i przedsiębiorczość społeczna. Przewodnik 4. Młodzi ludzie w systemie kształcenia 

zawodowego. Przewodnik dobrych praktyk 5. Film instruktażowy. We wrześniu 2017 roku 

Stowarzyszenie zorganizowało również konferencję podsumowującą projekt  

i upowszechniającą jego rezultaty. Te ostatnie zostały przyjęte bardzo pozytywnie – na tyle, 

że SNRSS wspólnie z partnerem (CDZdM) zdecydowało się na dodruk pierwszej części 

http://www.spoldzielnie.org/trio2success
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publikacji. W grudniu 2017 roku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został złożony raport 

końcowy z realizacji projektu. Raport został zaakceptowany na początku stycznia br.  

 

ToTCOOP+i 

 

Nazwa projektu: Strategic Partnership for 

Innovating the Training of Trainers of the European 

Agrifood Cooperatives (Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Innowacyjnych Szkoleń dla 

Szkoleniowców Europejskich Rolno-Spożywczych).                                                                                                                                                      

Okres realizacji: 1.09.2015 r. – 1.09.2017 r.                                                                                                   

Lider: Asociacion de Cooperativas Agrarias de Galicia (AGACA)                                                 

Partnerzy: Aris Formazione e Ricera, (Changemaker AB, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych, Latvian Rural Advisory and Training Centre, Irish Cooperative Organisation 

Society(ICOS)                                                                                                                                                                                          

Kwota dofinansowania: 2 295,19 EURO 

Główny cel projektu: projekt ma na celu podniesienie kompetencji szkoleniowych trenerów 

zatrudnionych w organizacjach partnerskich oraz dostosowanie treści i formy tych szkoleń do 

potrzeb kadry zarządzającej spółdzielni, ze szczególnym naciskiem na spółdzielnie rolno-

spożywcze. Innym celem stawianym w projekcie jest znalezienie metod promocji czy 

organizacji pracy w spółdzielniach w ogóle, które pozwoliłyby przyciągnąć do nich ludzi 

młodych oraz kobiety (w kontekście spółdzielni rolno-spożywczych). Partnerzy z Włoch oraz 

Szwecji będą służyli swoją wiedzą w dziedzinie prowadzenia szkoleń oraz użycia 

elektronicznych pomocy szkoleniowych. Organizacje z Hiszpanii,  Irlandii oraz Łotwy dzielić 

się będą swoją wiedzą na temat prowadzenia spółdzielni rolno-spożywczych, ich potrzeb oraz 

charakteryzujących ten sektor wyzwań. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 

wniesie zaś wiedzę na temat samej specyfiki spółdzielczości oraz bogate doświadczenie  

w dziedzinie szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli tego sektora. Główne zadania SNRSS 

w projekcie ToTcoop+i to zadania związane z promocją i upowszechnianiem rezultatów 

projektu.  
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Strona projektu: http://totcoopi.eu/ 

Zrealizowane zadania:  w 2017 roku odbyły się dwa międzynarodowe szkolenia trenerów 

(Włochy, Szwecja). Celem szkoleń było: 1. Podniesienie kompetencji trenerów w zakresie 

opracowanego przez realizatorów projektu materiału szkoleniowego dla spółdzielczej kadry 

zarządzającej, 2. Opanowanie podstaw funkcjonowania platformy e-learningowej Moodle.  

W lipcu 2017 roku przetestowane zostały scenariusze szkoleń (szkolenie z zakresu prawa 

spółdzielczego, finansowania działalności spółdzielczej oraz marketingu). W tym samym 

miesiącu w Hiszpanii odbyło się ostatnie spotkanie partnerów oraz konferencja 

podsumowująca projekt. Działania projektowe zakończyły się 31 sierpnia 2017 roku. SNRSS 

na bieżąco aktualizowało stronę internetową projektu, konto na FB, współpracowało przy 

opracowywaniu części merytorycznej szkoleń, przygotowało także specjalny film promocyjny.  

 

 Inne działania Stowarzyszenia:  

1. Krajowy i Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej – przedstawiciele 

SNRSS są aktywnymi uczestnikami na szczeblu Krajowym, Regionalnym i lokalnym. 

Konsultowaliśmy projekt nowelizacji ustawy o Spółdzielniach Socjalnych, projekt 

ustawy o Ekonomii Społecznej i Solidarnej, wytyczne włączenia społecznego, 

aktualizacje KPRES itd. Wszystkie te działania mają na celu budowę lepszej przyszłości 

dla ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce, budowę trwalszych godnych miejsc 

pracy zakorzenionych w środowiskach lokalnych.    

2. Udział na Open’er Festival:  SNRSS prowadziło warsztaty, miało również swoje 

stoisko w strefie NGO  podczas jednego z największych festiwali europejskich Open’er 

Festival w Gdyni. Przy stoisku SNRSS zatrzymywały się setki młodych ludzi, żeby 

porozmawiać o przedsiębiorczości społecznej, edukacji i spółdzielczości.  

3. Spółdzielnie uczniowskie – w ramach działań edukacyjnych SNRSS nawiązało 

współpracę ze spółdzielniami uczniowskimi z terenu Poznania i Wielkopolski, m.in. 

Spółdzielnią Uczniowska VZÓR oraz Spółdzielnia Uczniowska Nie ma Lipy. Znaczeniu 

spółdzielni uczniowskich w edukacji został poświęcony ubiegłoroczny numer 

Magazynu SOC. We współpracy ze Spółdzielnią Uczniowską VZÓR został 
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zorganizowany film edukacyjnych zachęcający młodych ludzi do angażowania się  

w tego rodzaju działalność.  

4. SNRSS dołączyło do European Network Innovation and Inclusion - sieci 

współpracy europejskich organizacji działających na rzecz wypracowywania 

innowacyjnych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości i włączania społecznego. 

5. Zespół SNRSS brał udział w szkoleniach wewnętrznych, podczas których dyskutowano 

o strategii rozwoju Stowarzyszenia, planach działania, misji i wizji oraz roli edukacji  

w najbliższych działaniach.  

6. Inkubator "Małe Wielkie Zmiany” został nagrodzony w konkursie POLISHOPA 

HONEYCOMBS AWARD 2017 w kategorii "Projekt społeczny 

7. SNRSS włączyło się w organizację Dni Otwartych Unii Europejskiej poprzez 

realizację akcji WOES w kinie dedykowanej uczniom szkół gimnazjalnych  

i podstawowych oraz uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koninie.   


